






До конкурсної комісії 
з проведення конкурсного 
добору на посаду 
директора Малокорениського
Будинку культури 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

            Рекомендуємо   Попову Інну Тимофіївну   на посаду директора
Малокорениського  будинку  культури Заводського району м.Миколаєва,  як
досвідченого, високопрофесійного та   прекрасного управлінця, організатора
різних  мистецьких  культурно-масових  заходів,  а  також  як  активного,
креативного та принципового творчого керівника. 
          З  Поповою І.Т.   ми  співпрацюємо в мікрорайоні Мала Корениха
протягом п’ятнадцяти   років. За цей час Інна Тимофіївна зарекомендувала
себе, як людина з оперативним мисленням, організаторськими здібностями,
вмінням чітко планувати роботу. 
          Рекомендуємо підтримати кандидатуру Попової Інни Тимофіївни,  на
посаду  директора  Малокорениського  будинку  культури,  де  вона  буде
продовжувати  втілювати  план  розвитку мистецько-культурної  установи,
максимально віддаючи свій досвід, навички, вміння та знання.

Директор
Малокорениського БК                                              Л.В.Головкова
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Рекомендаційний лист 

Рекомендуємо  Попову  Інну  Тимофіївну  на  посаду  директора

Малокорениського  будинку  культури  Заводського  району  міста  Миколаєва.

Інну Тимофіївну знаємо яке відповідальну,  творчу ,  ініціативну людину,  яка

володіє  гарними  людськими  якостями:  толерантна,  порядна,  володіє

організаторськими здібностями,  критична до себе,  спрямована на співпрацю,

вміє своєчасно вносити корективи у свою діяльність.

Інна  Тимофіївна  особливу  увагу  приділяє  співпраці  з  бібліотекою  з  метою

популяризації  книги  та  читанню  серед  дітей,  є  активним  користувачем  і

учасником  жіночого  клубу  «Надія»,  не  залишається  осторонь  актуальних

проблем сьогодення мікрорайону Мала Корениха.

Провідний бібліотекар 
ЦМБ ім.М.Л.Кропивницького
ЦБС для дорослих м.Миколаєва
Бібліотека-філіал № 20                                                             Г.П. Кабецька 
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                                      Попової Інни Тимофіївни

Мотиваційний лист

Прошу розглянути мою кандидатуру на посаду директора міського закладу культури 
Миколаївської міської ради Малокорениського будинку культури Заводського району 
м. Миколаєва. 
Про вакансію на посаду я дізналася від діючого директора, Головкової Людмили Василівни, 
яка запропонувала мені взяти участь у конкурсі. 

Пропозицією я зацікавилась, так як вважаю, що педагогіка і культура тісно пов’язані і 
мають на меті виховання, культурний та духовний розвиток, творчу самореалізацію. 

В мої обов’язки на посаді вихователя - методиста входило: 
 ведення ділової документації; 
 організація та контроль навчального процесу;
 проведення семінарів, тренінгів, консультацій; 
 розробка занять, сценаріїв, програм.

Методист в дитячому садку відповідає за все, що робить перебування дитини в ньому 
цікавим, пізнавальним, розвиваючим. 
   За період роботи була керівником методичних об’єднань для вихователів, членом міської 
ініціативної групи, яка працювала над узагальненням матеріалів занять на тему“Розвиток 
звукової культури як основа навчання грамоти та формування мовленнєвої культури дітей 
дошкільного віку”. Під керівництвом методистів науково - методичного центру узагальнила 
матеріали і видала збірник дидактичних ігор з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Працюючи методистом в дошкільному закладі, тісно співпрацювала з Будинком культури, 
з бібліотекою-філією ЦБС № 20 для дорослих, з Миколаївською ЗОШ І-ІІ ст. №21- проводили спільні
заходи. Я учасник жіночого клубу “Надія”.

Своєю метою вважаю підвищення ролі закладу серед населення, пошук та розкриття 
талановитих дітей та підлітків у мікрорайоні Мала Корениха, в якому я проживаю.
Ознайомившись з колом обов’язків і вимог до посади, вважаю, що мій досвід з попередньої 
роботи дозволять досягти високих результатів на посаді директора Будинку культури і прикладувсі
зусилля, щоб не підвести Вашої довіри. 

Дякую за розгляд моєї кандидатури, приділений час і увагу.



Автобіографія 

Я, Попова Інна Тимофіївна, народилася 24 жовтня 1972 року у м. Миколаєві.
Громадянка України. 

У 1987 році закінчила Миколаївську ЗОШ № 39 і вступила до Новобузького
педагогічного  училища.  По закінченню,  у  1991 році,  присвоєно  кваліфікацію
вихователь дошкільного закладу. 

З 1991 року розпочала трудову діяльність, працюючи вихователем дитячого
садка. 

У 2007 році вступила до Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського і, закінчивши навчання, у 2011 році, отримала повну вищу
освіту  за  спеціальністю  “Дошкільне  виховання”  та  здобула  кваліфікацію
викладача дошкільної педагогіки і психології. Соціальний педагог. Організатор
соціально - педагогічної діяльності в соціумі. 

1998-2001 вихователь ДНЗ № 72 
2001-2007 вихователь Миколаївського будинку дитини
З  2007  року  працювала  в  ДНЗ  №72  м.  Миколаєва  (мікрорайон  Мала

Корениха), на посаді вихователя-методиста дошкільного закладу. 
2009-2013  р.р.  працювала  вихователем-методистом  двох  дошкільних

закладів №72 (Мала Корениха) і №147 (Велика Корениха)
У  2011  році  нагороджена  грамотою  Голови  адміністрації  Заводського

району. 
Впродовж  трудової  діяльності  на  посаді  методиста,  брала  участь  у

громадському житті мікрорайону Мала Корениха.
У  2016  році  звільнилася  за  власним  бажанням  у  зв’язку  зі  зміною місця

проживання. 
Не одружена. 
Склад сім’ї: 
син - Попов В’ячеслав Едуардович, 02.11.1993 р.н. 
Судимостей не маю. 
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Рекомендаційний лист 

Адміністрація  Миколаївської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №  21  рекомендує

підтримати  кандидатуру  Попової  Інни  Тимофіївни  на  посаду  директора

Малокорениського будинку культури Заводського району м. Миколаєва. Інна

Тимофіївна  13  років  пропрацювала  в  ДНЗ № 72,   9  з  яких  займала  посаду

методиста. Колектив школи тісно співпрацював з адміністрацією ДНЗ № 72 в

особі Попової І.Т. За людськими та професійними якостями  Інна Тимофіївна –

освічена,  відповідальна,  цілеспрямована,  компетентна,  здатна  до  організації

роботи та її якісного планування. 

Інна  Тимофіївна  комунікабельна,  завжди  прагне  до  підвищення  свого

професійного рівня, має організаторські здібності, старанна. 

Постійно бере участь у громадському житті мікрорайону. 

Професійні  навички,  особисті  якості  Попової  Інни Тимофіївни дозволять

рекомендувати її для роботи на посаді директора Малокорениського будинку

культури.

Директор Миколаївської ЗОШ
І-ІІ ст. № 21                                                                                   А.В.Рень


